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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Caràcter: extraordinari 
Data:  11 de juny de 2011 
Hora que comença: 12.00 hores 
Hora que acaba:  12.45 hores 
Lloc:  sala de Plens de l’Ajuntament 
 

REGIDORS ASSISTENTS 
 

Manuel Almellones Conesa 
Ivan Aranda i Mena 
Blanca Arbell Brugarola 
Josep Cortés Maresma 
Cati Forcano Isern 
Laureà Gregori Fraxedas 
Albert Lamana Grau 
Àngel López Solà 
Lluís Llovet i Bayer 
Jesús Marín i Hernàndez 
Josep Maria Masvidal Serra 
Jordi Planet Rovira 
Josep Antoni Romero Carbonell 
Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Sílvia Tamayo Mata 
Coia Tenas i Martínez 
Pere Xirau Espàrrech 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA ACCIDENTAL 
 

La senyora Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental de la corporació. També hi 
assisteix el senyor Daniel Martín Enrique, interventor municipal. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

Els senyors avantdits, que constitueixen la totalitat de regidors electes, es reuneixen a 
la Sala de Plens de l’Ajuntament de Canet de Mar, sense prèvia convocatòria, de 
conformitat amb l’article 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, amb relació al 37.1 del ROF, en haver estat proclamats regidors 
electes per la Junta electoral de zona d’Arenys de Mar. La senyora secretària 
accidental pren la paraula a les dotze hores; explica que es troben reunits per ministeri 
de la Llei a l’objecte de constituir el nou Ajuntament fruit de les darreres eleccions del 
22 de maig de 2011. Avui, 13 de juny, a les dotze hores s’ha de constituir l’Ajuntament 
de Canet de Mar. D’acord amb l’acta de proclamació de candidats, expedida per la 
Junta Electoral de zona, els regidors i les regidores electes, per ordre alfabètic són els 
següents:  
 
Manuel Almellones Conesa 
Ivan Aranda i Mena 
Blanca Arbell Brugarola 
Josep Cortés Maresma 
Cati Forcano Isern 
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Laureà Gregori Fraxedas 
Albert Lamana Grau 
Àngel López Solà 
Lluís Llovet i Bayer 
Jesús Marín i Hernàndez 
Josep Maria Masvidal Serra 
Jordi Planet Rovira 
Josep Antoni Romero Carbonell 
Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Sílvia Tamayo Mata 
Coia Tenas i Martínez 
Pere Xirau Espàrrech 
 
La secretària accidental explica que la sessió consta d’una primera part constituent, en 
la qual aniran prenent possessió dels seus càrrecs els regidors electes, i una vegada 
constituïda la corporació, hi haurà una segona part en la qual s’escollirà l’alcalde o 
l’alcaldessa. Explica que el primers regidors que prendran possessió del seu càrrec, 
seran aquells de major i menor edat, que composaran la mesa d’edat, ocupant els 
càrrecs de president i vocal, respectivament. Aquesta mesa presidirà el Ple fins a la 
proclamació de l’alcalde. L’acreditació dels regidors es troba a disposició de la mesa 
d’edat, per tant, un cop siguin cridats per la presidenta hauran de jurar o prometre 
complir les obligacions del seu càrrec i a continuació podran prendre possessió. Per 
acabar, la secretària accidental fa saber que, d’acord amb l’article 36.2 ROF està a 
disposició de tots els regidors electes la documentació següent: acta d’arqueig, 
justificants de les existències en metàl·lic i valors de la corporació dipositats a la caixa 
municipal o a entitats bancàries, i la documentació relativa a l’inventari municipal de 
béns. 
 
A continuació, doncs, es passa a constituir, en primer lloc, una mesa d’edat integrada 
per la regidora de més edat, senyora Cati Forcano Isern i el regidor més jove, senyor 
Ivan Aranda i Mena: la primera com a presidenta i el segon com a vocal. Acte seguit, la 
secretària accidental passa a prendre jurament o promesa als dos membres de la 
mesa d’edat. En primer lloc, demana a la senyora Forcano que es posi dreta i a la 
pregunta: jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb lleialtat al Rei i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?, aquesta 
contesta afirmativament i promet. Tot seguit, actua d’igual faisó amb el senyor Aranda, 
el qual promet per imperatiu legal el càrrec de regidor.  
 
Seguidament, la secretària accidental cedeix la paraula a la presidenta de la mesa 
d’edat, senyora Forcano, perquè prengui jurament o promesa del càrrec de regidor a la 
resta de regidors electes, després de constatar que tots ells han formulat sengles 
declaracions corresponents al registre d’interessos, amb el model homologat per 
l’Ajuntament. 
 
Pren la paraula la senyora Forcano, la qual, felicita tots els regidors que han estat 
elegits per aquests quatre anys i explica que cada regidor té un paper en el qual hi ha 
escrita la fórmula de jurament o promesa i demana que de manera ordenada 
alfabèticament vagin llegint la fórmula. Els diferents juraments o promeses se 
succeeixen de la manera següent: 
 
Manuel Almellones Conesa   jura 
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Blanca Arbell Brugarola   promet per imperatiu legal 
Josep Cortés Maresma   promet 
Laureà Gregori Fraxedas   promet 
Albert Lamana Grau    promet 
Àngel López Solà    promet 
Lluís Llovet i Bayer    promet per imperatiu legal 
Jesús Marín i Hernàndez   promet 
Josep Maria Masvidal Serra   promet 
Jordi Planet Rovira    promet 
Josep Antoni Romero Carbonell  jura 
Maria Asunción Sánchez Salbañà  promet 
Sílvia Tamayo Mata    promet 
Coia Tenas i Martínez   promet per imperatiu legal 
Pere Xirau Espàrrech    jura 
 
La senyora Forcano, un cop comprovat que hi ha el quòrum suficient per a constituir el 
Ple, declara constituïda la corporació i assenyala que, seguidament, s’escollirà 
l’alcalde de la corporació. A continuació, explica als regidors i les regidores que 
cadascun d’ells i elles tenen una butlleta de votació en què hi ha els cinc noms dels 
candidats. Cada regidor haurà de fer una creu en el quadre que hi ha al costat del 
candidat que vulguin escollir com a alcalde president de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
Demana als regidors que dobleguin el vot dos cops perquè es pugui introduir dins 
l’urna. Explica que els anirà cridant per ordre alfabètic perquè dipositin el seu vot dins 
l’urna. Una vegada hagin votat tots els regidors anunciarà el resultat de la votació i es 
proclamarà alcalde o alcaldessa aquell candidat que hagi obtingut la majoria absoluta 
dels vots, és a dir, 9 vots o més. Si cap dels candidats obté aquesta majoria, serà 
proclamat alcalde per ministeri de la llei, el regidor que encapçali la llista que hagi 
obtingut major nombre de vots populars en les eleccions. El proclamat alcalde prendrà 
possessió davant del Ple en aquesta mateixa sessió. 
  
Tot seguit, per part de la presidenta de la mesa d’edat es passa a fer l’escrutini dels 
vots amb el resultat següent: 
 
JESÚS MARÍN i HERNÀNDEZ    10 VOTS 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA    4 VOTS 
CATI FORCANO ISERN     0 VOTS 
SÍLVIA TAMAYO MATA     3 VOTS 
JOSÉ ANTONIO ROMERO CARBONELL   0 VOTS 
 
Atès que el regidor senyor Jesús Marín Hernàndez ha obtingut la majoria absoluta de 
sufragis en primera votació, és proclamat alcalde per la mesa d’edat; a aquest efecte, 
la presidenta li pregunta si accepta el càrrec i si jura o promet per la seva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde amb lleialtat al Rei i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, a la qual cosa 
el regidor declara que accepta i que promet el càrrec per al qual se’l proclama. 
 
La senyora Forcano proclama alcalde el senyor Jesús Marín i Hernàndez i li lliura la 
vara símbol d’autoritat. Acte seguit, es dissol immediatament la mesa d’edat i el senyor 
Marín passa a presidir el Ple a partir d’aquest moment, des de la cadira presidencial. 
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Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que després d’aquesta primera part, 
ara és preceptiu donar la paraula als representants de les diferents formacions 
polítiques que constitueixen el Ple municipal amb l’ordre de menys representació a 
més. Per tant, comença el grup municipal del Partit Popular. Comença la seva 
intervenció el senyor Josep Antoni Romero Carbonell: 
 
Avui ens presentem aquí amb humilitat, conscients de la tasca que ens espera, agraïts 
per la confiança que els ciutadans i les ciutadanes de Canet han dipositat en nosaltres. 
 
Avui ens presentem aquí perquè hem escollit l’esperança per sobre de la por, el 
propòsit comú per sobre del conflicte i la discòrdia. Avui venim a proclamar la fi de les 
disputes, les recriminacions i els dogmes gastats que han sufocat la nostra política. 
 
És sabut que vivim uns temps convulsos i de crisi, l’economia s’ha debilitat 
perillosament, s’han perdut molts llocs de treball, molts petits emprenedors han quedat 
pel camí, moltes empreses han tancat, persones han perdut casa seva. 
 
Podem estudiar les causes, segurament n’hi ha més de una, però com ens diuen els 
nostres avis i pares no busquem culpables, busquem solucions, cerquem a dins nostre 
i assumim que hem tingut una incapacitat col·lectiva de prendre decisions difícils i 
preparar el nostre poble per la nova era. 
 
Avui us diem que els problemes que ens esperen són reals, complicats i nombrosos, 
no serà fàcil resoldre’ls, no es podrà fer en poc temps, però tingueu clar que els 
resoldrem. 
 
El període de l’immobilisme i d’ajornament de les decisions s’ha acabat, és el moment 
d’aixecar-nos, expulsar-nos la pols i treballar, perquè mirem on mirem hi ha feina per 
fer. L’estat de les nostres finances, l’economia i les situacions enquistades, exigeixen  
actuar amb audàcia i rapidesa i així ho farem. 
 
El que no entenen els escèptics és que el terreny que han trepitjat ha canviat, que les 
discussions polítiques que ens han consumit tant de temps ja no serveixen. 
 
Els que estaran al capdavant del govern i gestionaran els diners públics hauran de 
respondre per això, gastar amb prudència, austeritat, canviar els hàbits dolents, fer la 
feina a la llum del dia, només aleshores podrem restablir la confiança entre el poble i el 
seu govern. 
 
Els reptes poden ser nous, els instruments per afrontar-los poden ser nous, però els 
valors de què depenen l’èxit, l’esforç, l’honradesa, la valentia, el joc net, la tolerància, 
la curiositat, la lleialtat són vells i reals i han estat el motor de progrés en el llarg de la 
història, per això necessitem tornar a aquestes veritats. 
 
Explorem entre tots allò que ens uneix en comptes d’insistir en els problemes que ens 
divideixen. 
 
Preguntem-nos què podem fer pel nostre poble i no què pot fer el nostre poble per 
nosaltres. 
 
La nostra promesa és la ferma convicció que treballarem pel bé de tots els canetencs i 
canetenques i és per això que avui el Grup del Partit Popular signa el compromís amb 
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els Grups de Convergència i Unió i Unió Municipal i dóna suport perquè en Jesús 
Marín Hernàndez sigui investit alcalde. 
 
Gràcies. 
 
A continuació, el senyor alcalde cedeix el torn de paraula a la regidora Sílvia Tamayo 
Mata, representant del PSC, la qual comença la seva intervenció: 
 

Bon dia a tots i totes, als que ens acompanyeu aquí i a tots els ciutadans i ciutadanes 
de Canet. 
 
Primer de tot voldria expressar el nostre més sincer agraïment a tots els canetencs i 
canetenques que ens han fet confiança. Als 838 ciutadans i ciutadanes que ens han 
donat suport i que han cregut en un projecte de progrés centrat en el benestar, la 
qualitat de vida i la projecció futura del nostre poble.  
 
Dit això, hem de reconèixer que els socialistes hem perdut les eleccions, hem baixat 
en nombre de vots i hem passat de 5 a 3 regidors, els factors han estat diversos i 
nosaltres hem de fer la nostra autocrítica. És ben segur que hem estat arrossegats per 
la política general, per la crisi econòmica, pel desgast que produeix el fet de governar 
durant molt de temps i segur que hi ha altres factors en clau local que haurem 
d’analitzar. 
 
Lamentem, per altra banda, la baixa participació que hi ha hagut en aquests comicis,  
una abstenció del 50,64%, i l'elevat número de vots en blanc, ens ha de fer reflexionar 
a tots plegats. Cal que totes les forces polítiques ens esforcem per connectar amb la 
ciutadania i guanyar de nou la seva confiança. I cal perfeccionar i enfortir el nostre 
sistema democràtic. La classe política cada vegada ens hem allunyat més de la 
ciutadania, ja no som capaços de donar les respostes que la societat necessita, i avui 
per exemple ho estem veient. 
 
Per això des del PSC de Canet estem convençuts que els nostre esforços han de 
centrar-se a escoltar, a  parlar amb la gent, a connectar de nou amb els ciutadans i les 
ciutadanes, per tornar a ser mereixedors de la seva confiança. 
 
Una vegada coneguts els resultats de les eleccions municipals del 22 de maig i tenint 
present que cap força política ha assolit la majoria absoluta, els socialistes hem parlat 
amb tots els grups polítics amb l’excepció del PP -massa distància ideològica- per 
aconseguir un pacte de govern estable, fort i de progrés. Amb pocs apriorismes i una 
voluntat ferma: els interessos de Canet per sobre de tot. 
 
Però no ha estat possible. CiU, UMdC i el PP s’han aliat. I han  primat els tacticismes 
partidistes per constituir un govern de dretes, d’esquena a la voluntat del poble. 
 
En primer lloc, entenem que per CiU i el PP aquest és un pacte imposat per les  seves 
direccions nacionals per donar sortida a interessos aliens al nostre poble, un pacte 
forjat en despatxos llunyans. 
 
En segon lloc, per CiU i UMdC, aquest pacte de govern els dóna l’oportunitat de 
resoldre una situació del passat enquistada. L’escissió d’UMdC conclou amb aquest 
pacte de govern. Entenem que UMdC ha enganyat els seus electors en no fer públic 
aquest pacte abans de les eleccions i en negar sistemàticament la seva voluntat 
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d’aliar-se amb CiU. El fet d’estar al govern a qualsevol preu ha primat per sobre els 
interessos generals de Canet. 
 
Per tant, els propers anys, els socialistes farem política des de l’oposició, i ho farem 
com estem acostumats a fer les coses: amb responsabilitat, coherència, amb voluntat 
propositiva i constructiva, amb diàleg i transparència. Vetllant pels interessos de 
Canet. 
  
Els propers quatre anys des del grup municipal del PSC treballarem per influir en el 
govern i fer realitat les nostres prioritats en termes de planificar el futur, incrementar 
l’activitat econòmica, generar ocupació, enfortir les polítiques socials i de família, 
invertir en educació i cultura, recolzar l’associacionisme i modernitzar l’administració 
pública.  
 
Finalment, també volem dir que des del grup municipal del PSC estarem oberts al 
diàleg i el consens, amb la resta de forces tant del govern com de l’oposició, ens 
trobaran  disposats a col·laborar sempre que sigui per ajudar a construir un millor futur 
per Canet, sempre que sigui pel bé comú i molt especialment en aquells temes que 
considerem prioritaris, com són: 
 
�La recuperació econòmica. 
�L’ocupació 
�La planificació estratègica 
�El benestar de les persones  
 
En aquests punts, el govern ens pot trobar. On no ens trobaran serà en la política de 
retallades indiscriminades o quan els interessos partidistes estiguin per sobre dels 
interessos de Canet. 
 
Moltes gràcies a tots i totes i molta sort senyor Marín. 
 

A continuació, el senyor alcalde cedeix el torn de paraula al senyor Albert Lamana 
Grau, representant del grup municipal d’UMdC, el qual comença la seva intervenció: 
 
Els quatre representants del Grup d'Unió Municipal volem expressar la nostra 
satisfacció de ser aquí presents per a l’acte de constitució del nostre Ajuntament, i 
sobretot donar les gràcies a la gent, que amb el seu suport ho ha fet possible. 
 
Dit això, considerem que som al lloc i en el moment oportú per desenvolupar la tasca 
més important que ara mateix pot tenir un ciutadà de Canet, que no és altra que dirigir 
la nau del nostre poble i el rumb a seguir per tal de millorar la qualitat de vida dels 
nostres conciutadans. 
 
Els 17 regidors aquí presents som els dipositaris de la confiança de molta gent a la 
qual no podem defraudar posant per endavant interessos particulars als generals. La 
nostra tasca dins del govern no serà altra que la aportació d’una experiència, de com 
aprofitar les bones coses fetes per governs anteriors, i alhora ser capaços d’aprendre 
dels errors antics i no tornar a ensopegar amb la mateixa pedra, el nostre poble no 
s’ho pot permetre. 
 
Una cosa que tenim molt clara es que aquí tots sumem, aquí som 17 canetencs amb la 
tasca de gestionar el nostre Ajuntament, des de la constructivitat i el be comú. Hem de 
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tenir sempre la mà estesa a tots els companys regidors, per tal de millorar la qualitat 
de vida dels canetencs. Fem, doncs, bona la dita que ningú no ho pot fer tot, però 
tothom pot fer-hi alguna cosa. 
 
La nostra experiència en el govern, i sobretot, el context global en què ens movem, fan 
necessàries noves polítiques, orientades a la gestió i l’explotació de recursos, a la 
reacció imminent per tal de solucionar, en la manera del possible els problemes diaris, 
i alhora ser capaços d’assentar les bases del Canet del Futur, de les noves 
generacions. 
 
Comencem, doncs, a treballar plegats, sense embuts i amb totes les ganes per tal de 
fer realitat els projectes comuns, que la majoris de grups hem compartit. 
 
Per fer tot això cal fer un treball conjunt, un treball d’equip transversal i marcar els 
principals objectius on hem de dedicar els recursos. Hem de gestionar amb 
transparència i sentit comú, amb voluntat i capacitat, amb treball i diligència. Aquesta 
ha d’ésser alhora una feina feta, no des d’un despatx, sinó a peu de carrer, per no 
perdre mai de vista quina és en tot moment la realitat i la necessitat del nostre poble, i 
poder així acostar-nos més a la gent i no es tornin a produir els elevats nivells 
d’abstenció que hem tingut enguany. 
 
Perquè tenim clar què hem de fer els propers quatre anys 
Perquè tenim clar que no seran temps fàcils 
Perquè tenim clar que les coses, a partir d’ara han d’ésser diferents 
Perquè s’hauran de prendre decisions impopulars pel benefici futur 
Perquè tenim clar que som gent capacitada i diligent per treballar en equip 
I sobretot, perquè sabem què és i què comporta fer un pacte estable de govern... 
 
... Volem donar el nostre recolzament al Jesús Marín, candidat de la llista més votada, 
per ocupar el lloc d’alcalde, i perquè veiem en ell tant les voluntats, així com les 
capacitats per portar la direcció d’un equip sòlid i compacte per tal de fer possible i 
portar a terme el projecte de Canet que compartim, defensarem i treballarem durant 
tota aquesta legislatura. 
 
A continuació, el senyor alcalde cedeix el torn de paraula a la cap de llista d’ERC, la 
senyora Blanca Arbell Brugarola, la qual comença la seva intervenció: 
 
Primer de tot, vull donar les gràcies a tots els canetencs i canetenques, que ens han 
donat el seu suport. 
 
Ara, ja sabem que PODEM! Fins al dia 22, teníem clar que VOLÍEM. Avui, gràcies al 
recolzament rebut, sabem que a Canet hi ha un desig de canvi real. 
 
No hem pogut arribar a governar, però, ja ens heu indicat quin es el camí. El meu 
equip i jo, som els representants d’una gran part de la gent del nostre poble. Això ens 
esperona a continuar treballant com ho hem fet fins ara, amb un estil de fer política, 
que ens omple d’orgull, amb responsabilitat, honestedat i transparència. 
 
Ens agradi o no, la nostra societat està regida per unes normes que ens permeten 
conviure en grup i quan creiem que aquestes normes són millorables, només amb la 
implicació podem intentar canviar-les. 
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Nosaltres continuarem treballant perquè Canet s’encamini cap a un futur millor per a 
tots. Procurarem des de l’oposició que, els que a partir d’avui ens han de governar, 
segueixin els eixos que TOTS hem coincidit durant la campanya: 
 
La creació d’ocupació,  
els serveis a les persones i  
sobretot una gestió eficaç, transparent, i participativa.  
 
El nostre grup polític va oferir a Convergència un pacte per compartir govern i hi vam 
proposar incloure el PSC per assolir una majoria estable. Per evitar qualsevol tipus 
d’especulació, i fidels a la transparència, vam fer pública la nostra oferta després de 
reunir-nos amb aquests dos grups. Convergència, amb tot el dret, s’ha estimat més 
uns altres companys de viatge que tenen clarament d’altres prioritats molt allunyades 
de les nostres, i a les antípodes del nostre estil. 
 
Per això, el nostre vot en aquest ple d’investidura ha estat per a la meva persona. Per 
refermar la nostra candidatura i el nostre lema: Junts fem Canet. Anem per feina. 
Recollint aquest esperit i sent el grup majoritari de l’oposició, li volem mostrar la nostra 
voluntat d’entesa. 
 
L’alcalde trobarà en nosaltres una actitud constructiva i de mà estesa sempre que 
vulgui prendre decisions positives per al poble. Serem, també, una oposició que tindrà 
iniciativa política i que farà propostes al Ple, però alhora, serem inflexibles i rigorosos 
quan la política que es vulgui dur a terme sigui opaca i interessada. Continuarem des 
del nostre grup fent passes des de Canet, i des de cada municipi, per aconseguir una 
Catalunya socialment justa i alliberada del jou del colonialisme espanyol. 
 
Amb el suport obtingut i un equip darrere, cohesionat, preparat, altruista i amb 
l’exemple dels nostres predecessors experimentats, ELS 4 REGIDORS aquí presents, 
vetllarem per dignificar el sistema polític tan desprestigiat fins avui. 
 
Hem demostrat a la gent que no TOTS som iguals, i que NO TOT S’HI VAL, i que 
encara hi ha espai per la dignitat i l’esperança. 
 
Tenim 4 anys per endavant plens d’oportunitats per fer que el 50% dels nostres veïns, 
que han manifestat el seu desencant amb el col·lectiu polític, no anant a votar, 
descobreixin que encara hi ha persones nobles, que creuen amb el que fan, i que 
lluiten per una societat més justa. També intentarem convèncer els qui han votat en 
blanc, que som una opció que es compromet amb la democràcia participativa i amb qui 
poden confiar. I als qui han votat d’altres opcions, vegin en la nostra una oportunitat de 
canvi real. 
 
FEM HONOR TOTS a la responsabilitat que ens han atorgat els canetencs, i tinguem 
el seny necessari per encaminar el nostre poble cap un futur esperançador. 
 
Visca Canet i visca Catalunya lliure! 
 
A continuació, el senyor alcalde cedeix el torn de paraula al representant de CiU, el 
senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual comença la seva intervenció: 
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Crec que els canetencs ens hem de felicitar. Per primera vegada després de diferents 
legislatures  governarà el nostre municipi el cap de la llista que ha estat la més votada.  
Aquest fet, afegit al compromís de poble pres junt amb UMdC i PP garanteix que es 
compleixi la voluntat de la major part dels canetencs. Això és un signe que la 
normalització política ha arribat per fi al nostre municipi, perquè el govern que es 
formarà arrel d’aquest acte, serà un govern que representarà una àmplia majoria del 
poble i que governarà de cara al poble. I serà també un govern amb un projecte únic i 
consensuat, que s’inicia en l’anàlisi del programa de cada formació política i acaba en 
l’elaboració del Pla d’Actuació per la legislatura. 
 
Per altra part, voldria fer-vos reflexionar en el sentit que hem de ser capaços 
d’entendre i acceptar que el món i la societat han canviat, vivim en plena globalització. 
Les demandes de la societat cap a l’administració creixen i els recursos són limitats. 
Una bona administració és un factor de competitivitat territorial, és a dir, fa que el teu 
poble sigui millor que el veí, en tots els àmbits, des del benestar social passant pel 
món de la cultura i arribant a l’àmbit de l’empresa i l’ocupació. El qui dia passa any 
empeny, malauradament molt habitual, significa no estar a l’altura del que avui 
s’espera dels gestors públics, i suposa, en no tenir un horitzó estratègic, quedar 
endarrerit envers els municipis que compten amb una planificació i estratègia a mig i 
llarg termini. La política, o la manera de fer política, també ha de canviar per tal 
d’adaptar-se a aquesta demanda de la societat. La política ha de fer un salt cap a 
l’execució i afrontar canvis de comportament importants. L’estat del benestar ha 
comportat un increment de necessitats i demanda, amb l’increment paral·lel dels 
pressupostos públics. Totes les administracions han incrementat pressupost i també  
personal malgrat el procés paral·lel d’externalització de serveis. Però aquesta corba 
està en crisi, i això per dos motius. El primer, la crisi econòmica que ha provocat la 
caiguda de recursos de les administracions i que obliga a un replantejament global de 
la situació. Les administracions responsables han de fer un replantejament de les 
seves prioritats, i és aquí on la gestió adopta un nou protagonisme. El segon, la 
globalització, que ha suposat un món obert a la competència. L’administració ha de ser 
conscient que el món ha canviat. 
 
Aquest era el missatge que volíem fer arribar als conciutadans, el canvi en la forma de 
gestió. L’atenció i el servei al ciutadà canetenc ha de ser i serà la principal prioritat del 
govern municipal. És fonamental millorar la gestió si volem un municipi modern i 
diferenciat dels municipis veïns. Millorar la gestió vol dir controlar i racionalitzar la 
despesa i millorar l’eficiència i la productivitat dels serveis municipals.  
 
El nostre esforç tindrà com a objectiu fer de Canet un poble referent de la comarca, 
començant per l’impuls al polígon industrial per tal de reactivar l’economia local, junt 
amb la reforma del comerç, imprescindible pel futur d’aquest sector. El Pla General 
Municipal d’Ordenació Urbana ha de ser l’eina que ha de permetre articular 
correctament el nostre territori. En el nostre compromís amb les persones, ens 
centrarem en la millora de la netedat del poble, a buscar la millor resposta possible a 
les necessitats socials que comporta l’actual situació de crisi i a garantir la seva 
seguretat. Entenem imprescindible que la nostra joventut trobi el seu espai dins el 
poble i pugui disposar d’estructures on desenvolupar les seves activitats culturals i 
d’oci. Igual que l’altre segment de la societat, la gent gran. Canet  compta amb un 
ampli ventall d’entitats esportives a les quals s’ha de donar suport i facilitar la seva 
labor de formació, tant en la vessant esportiva com en la humana. En l’ensenyament 
creiem en la recuperació d’una educació en valors. Finalment, la cultura. Tothom parla 
molt dels valors culturals canetencs, però el cert és que fa anys que la cultura 
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canetenca està encallada, i la iniciativa privada, no pas la municipal, ha estat qui ha 
dut a terme alguns projectes interessants. Entenc que l’Ajuntament ha de ser el 
catalitzador de la cultura canetenca, facilitant els recursos necessaris (equipaments i 
suport) per tal que la gent propera a la cultura s’impliqui i puguem sortir d’aquesta línia 
plana. 
 
Per dur a terme aquest Pla d’Actuació ens hem ajuntat persones de diferent formació 
intel·lectual, de diferents activitats professionals, de diferent concepte de la societat, de 
diferent ideologia política, de diferent sensibilitat de país... 
 
Però amb una mateixa coincidència: que creiem en la persona d’en Jesús Marín per 
encapçalar aquest projecte. 
 
Amb un mateix anhel: fer de Canet un poble referent de la comarca. 
 
I amb un mateix compromís: treballar pel nostre poble. 
 
Gràcies 
 
A continuació pren la paraula el senyor alcalde, el qual es dirigeix al públic en aquests 
termes: 
 
Moltes gràcies per la intervenció de tots els partits representats avui en aquest saló de 
plens. 
 
Moltes gràcies també a tots els que avui ompliu aquesta magnífica estança municipal. 
 
Avui iniciem una nova etapa en la vida d’aquest Ajuntament. Una etapa que sens 
dubte serà complicada. Estem en moments difícils, crítics fins i tot. Però dels moments 
adversos, sempre apareixen oportunitats, noves maneres de fer i noves maneres de 
solucionar els problemes i encarar els reptes de present i de futur. 
 
Aquest serà un govern proper. Proper a les necessitats més immediates dels 
canetencs i als seus problemes i inquietuds. Ens aquests moments, ens cal una bona 
administració que gestioni millor els recursos existents, un govern que, en definitiva, 
sintonitzi amb àmplies majories del poble.  
 
Aquest serà un govern cohesionat, homogeni i amb unes línees d’actuació clares i molt 
definides. 
 
1.-Serà una gestió basada en l’austeritat i l’equilibri pressupostari. Els ciutadans han 
de percebre que els seus representants també fan seva aquesta austeritat. Per aquest 
motiu una de les primeres mesures serà la reducció d’un 10% en les retribucions de 
tots els càrrecs electes de la corporació. 
 
2.- Iniciarem, aquesta legislatura, l’estudi per l’elaboració d’un Pla Estratègic Econòmic 
Local, amb l’objectiu d’analitzar en profunditat tots els recursos i mitjans que té la 
població de Canet, per tal de redescobrir oportunitats, dissenyar projectes de futur i 
optimitzar les inversions ja realitzades. 
 
3.- Començarem un Pla General  d’Ordenació Urbanística. Aquest pla serà consensuat 
amb tots els representants polítics, entitats veïnals i tot el teixit associatiu de Canet. 
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Primer, però, caldrà solucionar aquells problemes que entorpeixen la vida diària de tots 
els que vivim, treballem o simplement passegem per Canet. 
 
4.- Seguirem donant impuls a totes aquelles polítiques de servei a les persones en els 
camps de Benestar Social i Família, Sanitat, Educació i Joventut i Medi Ambient, on 
destinarem gran part del pressupost municipal. L’atenció a les persones és i serà una 
prioritat. 
 
5.- Aquest Ajuntament serà garant de la potenciació del coneixement, de la cultura i de 
les arts per enriquir encara més el potent teixit cultural i associatiu de Canet. 
 
Per a mi és un repte encapçalar aquest projecte de poble.  
 
Però ho faig plenament il·lusionat. Em sento enormement orgullós de tenir l’oportunitat 
durant 4 anys de servir el meu poble, a la seva gent.  
 
Des de la meva formació humanista vull transmetre els valors de servei a les 
persones, com he fet durant els darrers anys en el camp de l’educació. 
 
La política en gran part és també pedagogia, i la pedagogia és ensenyar i aprendre de 
forma permanent. I aquest extrem és el que impulsaré com a alcalde aquests propers 
4 anys. 
 
Sóc conscient que assumeixo una gran responsabilitat, però també sóc conscient de 
sentir-me plenament preparat per dirigir de la millor manera possible aquesta institució. 
I dignificar-la com es mereix. 
 
Treball, transparència, proximitat i diàleg seran eixos principals de la nostra gestió a 
partir d’avui mateix. 
 
No vull acabar la meva intervenció sense fer les següents mencions: 
 
En primer lloc, no vull oblidar-me i vull reconèixer la feina feta de l’alcalde sortint, en 
Joaquim Mas, en moments també molt complicats aquests darrers anys. Li agraeix 
especialment la conversa que han mantingut aquesta setmana. 
 
Agrair i reconèixer la confiança dipositada en la meva persona per tots els regidors 
dels tres partits que formarem aquest equip de govern fort, potent i cohesinat. 
 
Agrair alhora el tarannà constructiu, dins de la normal divergència, de les dues forces  
polítiques que no seran a govern. 
 
A nivell més personal, si m’ho permeteu, voldria agrair a dues persones que sense 
elles, avui jo no seria aquí: 
 
Una, el meu pare, que fa anys ens va deixar, però que m’acompanya i ho farà sempre. 
Els valors de no defallir mai, de ser constant, de treballar intensament, d’escoltar i de 
respectar són principis que els meus pares em van transmetre i que intento dia a dia 
portar a terme. 
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I l’altra sí que hi és. La Laura. Gràcies aquests darrers anys per estar al meu costat tot 
i les dificultats, per fer de pare i de mare, per entendre i acceptar, però sobretot per 
donar infinitament.  
 
A partir d’ara a treballar. Ho farem intensament per millorar Canet. 
  
Moltes gràcies. 
 
I essent les 12.45 hores s’aixeca la sessió del Ple de tot el que jo com a secretària 
accidental certifico. 
 
La secretària accidental     L’alcalde 
 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré     Jesús Marín i Hernàndez 
 


